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Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto
Kokousaika

23.11.2017 klo 14.07 – 16.00

Kokouspaikka

Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne)
kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Paula Pihlava, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Pirjo Turunen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Heleena Toikka, Pälkäneen seniorit ry
Marja Koppana, Pälkäneen seniorit ry
Heikki Heikkilä, Pälkäneen seniorit ry
Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta, puheenjohtaja
Tiina Kokkola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vanhusneuvoston sihteeri

Muut kutsutut

Pirjo Saloranta, Ikäneuvo-hanke, projektikoordinaattori, poistui klo
15.40
Mia Kannisto, Kangasalan kunta, vanhustyön johtaja, poistui klo 15.40

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Mia Sorri vanhusneuvoston sihteerinä avasi kokouksen klo 14.07. Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että aloitetaan kohdasta 5.
2. Valitaan vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Päätettiin valita kaudelle 2017-2021 vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Kirsi Saarinen ja
varapuheenjohtajaksi Heikki Heikkilä.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Sovitaan kokouskäytännöistä
Sovitaan esimerkiksi varajäsenen kutsumisesta, asialistan toimittamisesta, pöytäkirjan tarkastamisesta ja julkaisusta kunnan kotisivuilla.
Päätettiin, että vanhusneuvoston sihteeri kutsuu varajäsenen paikalle kokoukseen, mikäli
jäsen ilmoittaa esteestä. Asialista lähetetään viikko ennen kokousta sähköpostilla jäsenille
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ja varajäsenille. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla kommentoitavaksi ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Kommenttikierroksen jälkeen pöytäkirjan voi julkaista kunnan nettisivuilla.
5. Vanhuspalveluiden ja Ikäneuvo –hankkeen esittely
Vanhustyön johtaja Mia Kannisto Kangasalan kunnasta esitteli vanhuspalveluita sekä ajankohtaisia asioita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet uuden Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019. Muita
ajankohtaisia julkaisuja ovat Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi ja Uudistuva palvelukokonaisuus – kuntouttava kotihoito ja asiakaslähtöinen kotona asumisen tuki.
Keskusteltiin myös Harjutuulen lakkauttamisesta. Pitkäaikaishoidosta siirtyy neljä vakanssia kotihoidon puolelle Pälkäneellä ensi vuonna. Koettiin tarpeelliseksi tehdä paikallislehteen juttu Harjutuulen lakkauttamisen perusteista sekä ikäihmisten hoidosta jatkossa. Samassa yhteydessä voitaisiin esitellä uusi vanhusneuvosto. Mia Kannisto lupasi selvittää,
missä ajassa turvapuhelimen hälytyksestä Stellasta tulee päivystäjä paikalle. Vastaus vanhusneuvoston jäsenille toimitetaan sihteerin kautta. Kirjaston kanssa voisi lähteä miettimään Kirjakassipalvelun kehittämistä mahdollistamaan kirjastopalvelut myös niille henkilöille, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteen vuoksi pääse käymään kirjastossa.
Projektikoordinaattori Pirjo Saloranta esitteli sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilannetta sekä Pirkanmaan Ikäneuvo-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama
hanke on alkanut vuosi sitten ja tarkoituksena on luoda Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Erilaisten kokeilujen kautta haetaan kokemuksia maakunnallisen mallin tueksi. Tavoitteena on ikäihmisten kotona pärjäämisen
vahvistaminen. Pälkäneellä on yksi asiakasohjaaja, jota varten on koottu listaus kunnan
palveluista. Koettiin, että Ikäpisteen toiminta ei vastaa Lähitorin tarkoitusta. Vanhusneuvosto voisi miettiä, millaisia palveluita tai asiantuntijavierailuja Ikäpisteelle tarvittaisiin ja ehdotukset voi lähettää Pirjo Salorannalle.
6. Uusi kuntastrategia
Hallintojohtaja Tuomas Hirvonen esittelee uuden kuntastrategian luonnosta.
Päätetiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.
7. Todetaan vanhusneuvoston kokoonpano kaudelle 2017-2021
Todettiin vanhusneuvoston jäsenet, varajäsenet ja sihteerin nimeäminen kaudelle 20172021.
8. Vanhusneuvoston toimintasääntö
Päätetiin siirtää asia seuraavan kokoukseen.
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9. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma: toiveet ja kiinnostuksen kohteet
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.
10. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.1.2018 klo 14.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Allekirjoitukset
Paikka ja aika

Kirsi Saarinen
puheenjohtaja

Mia Sorri
sihteeri
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